Michael Bublé - Cry me a River
Now you say you're lonely, you cried the whole night through
Well, you can cry me a river, cry me a river
I cried a river over you
Now you say you're sorry, for being so untrue
Well, you can cry me a River, cry me a river
I cried a river over you
You drove me, nearly out of my head
While you never shed a tear, babe
Remember, I remember all that you said
You told me love was too plebeian
Told me you were through with me and…
Now you say you love me, well just to prove you do
Why don’t you cry me a river, cry me a river
Cause I cried a river over you, over you
You say you love, but you lie
And now you say you love me
Well, just to prove that you do
Come on and cry me a river, ooh cry me a river
I cried a river over you
I cried a river over you
I cried a river
Now you can to
Cry me a river
Cry---- me a river---

Robbie Williams - Mack the Knife
Oh the shark babe, has such teeth, dear
And he shows them, pearly white
Just a jack knife, has old Macheath, babe
And he keeps it, out of sight
You know when that shark bites, with his teeth, dear
Scarlet billows, start to spread
And fancy gloves though, wears old Macheath, babe
So there's never, never a trace of red.
On the sidewalk, oh Sunday morning don't ya know?
Lies a body, just oozing life
And someone's sneaking round the corner
Could that be our boy Mack the knife?
From a tug boat down by the river don't ya know?
There’s a cement bag just droppin' on down,
That cement’s there, it's there for the weight, dear.
Five’ll get you ten, old Macheath's back in town
D'ya'hear 'bout Louie Miller he disappeared, baby
After drawing out all his hard earned cash.
And now Macheath spends, he spends just like a, like a sailor
Could it be our boy's done something rash?
Jenny Diver, Oh Sukey Tawdry
Look out Miss Lotte Lenya, and old Lucy Brown
Yeah the line forms on the right, babe
Now that Macheath's back in town
I said Jenny diver, Oh Sukey Tawdry
Look out Miss Lotte Lenya, and old Lucy Brown
Yeah the line forms on the right, babe
Now that Macheath's back in town
Look out old Macky is back WOOOOW

Tina Turner - Simply the Best
I call you when I need you, my heart's on fire
You come to me, come to me wild and wild
When you come to me
Give me everything I need
Give me a lifetime of promises and a world of dreams
Speak a language of love like you know what it means
And it can't be wrong
Take my heart and make it strong baby
You're simply the best, better than all the rest
Better than anyone, anyone I've ever met
I'm stuck on your heart, and hang on every word you say
Tear us apart, baby I would rather be dead
In your heart I see the star of every night and every day
In your eyes I get lost, I get washed away
Just as long as I'm here in your arms
I could be in no better place
You're simply the best, better than all the rest
Better than anyone, anyone I've ever met
I'm stuck on your heart, and hang on every word you say
Tear us apart, baby I would rather be dead
Each time you leave me I start losing control
You're walking away with my heart and my soul
I can feel you even when I'm alone
Oh baby, don't let go

Tina Turner and Roger Davies – Disco Inferno
To my surprise one hundred storeys high
People getting loose now, getting down on the roof
Folks screaming, out of control
It was so entertaining when the boogie started to explode
I heard somebody say
(Burn baby burn) Disco Inferno
(Burn baby burn) Burn that mother down
(Burn baby burn) Disco Inferno
(Burn baby burn) Burn that mother down
Satisfaction came in a chain reaction
I couldn't get enough, so I had to self-destruct
The heat was on, rising to the top
Everybody is going strong, and that is when my spark got hot
I heard somebody say
(Burn baby burn) Disco Inferno
(Burn baby burn) Burn that mother down
(Burn baby burn) Disco Inferno
(Burn baby burn) Burn that mother down
Up above my head
I hear music in the air
That makes me know
There's a party somewhere
(Just can't stop) When my spark gets hot
(Just can't stop) When my spark gets hot

The Good, The Bad and The Ugly
Vrije interpretatie:
Ahijahijaaj, wha wha whaa, etc…

Peter Koelewijn - Kom van dat dak af
Hé, Hé, Hé,
Kom van dat dak af, 'k waarschuw niet meer.
Neh, neh, neh, neh, neh, neh, van dat dak af,
'K waarschuw niet meer.
Kom van dat dak af. Dat was de laatste keer.
Janne Janssen zijn vrouw, was een koorddanseres.
Maar bij gebrek aan een touw, klom ze op het bordes,
Het eten werd koud en Janne Jansen werd heet,
En in de straat weerklonk zijn kreet:
Kom van dat dak af, 'k waarschuw niet meer,
Neh, neh, neh, neh, neh, neh, van dat dak af,
'K waarschuw niet meer,
Kom van dat dak af, dat was de laatste keer.
Janne Jansen werd kwaad en zei je aan is de boot.

Kom van dat dak af of je gaat in de goote.
Maar zijn vrouw schrok zich wild en was ten einde raad.
Weerklonk het in de straat:
Kom van dat dak af, 'k waarschuw niet meer.
Neh, neh, neh, neh, neh, neh, van dat dak af.
'K waarschuw niet meer.
Kom van dat dak af, dat was de laatste keer.
Janne Janssen zijn vrouwe, was een koordanseres.
Maar bij gebrek aan een touwe, klom ze op het bordes,
Het eten werd koud en Janne Jansen werd heet.
En in de straat weerklonk zijn kreet:
Komme van dat dak af, 'k waarschuw niet meer,
Neh, neh, neh, neh, neh, neh, van dat dak af,
'K waarschuw niet meer,
Kom van dat dak af, dat was de laatste keer.
Heebabareebap; heebabareebap 6x

Heeheeheehe; heeheehehee 6x
Komme van dat dak af, 'k waarschuw niet meer,
Neh, neh, neh, neh, neh, neh, van dat dak af,
'K waarschuw niet meer,
Kom van dat dak af, dat was de laatste keer.
(ad lib)Jeah, van dat dak af, hohohohoheh, van dat dak af,
Van dat dak af, hé kom van dat dak af!
Van dat dak af, 'k waarschuw niet meer!

Dan Hartman - Relight My Fire
Help me escape this feeling of insecurity
I need you so much but I don't think you really need me
But if we all stand up in the name of love
And state the case of what we're dreaming of
I've got to say I only dream of you
But like a thief in the night
You took away the love that I knew
Relight my fire
Your love is my only desire
Relight my fire
Cuz I need your love
Turn back the time till the days when our love was new
Do you remember?
No matter what was happening, I was there with you, aha
But if we all stand up for what we believe
And maybe live within our possibilities
The world would be wild for the dream
So baby, don't turn away
Listen to what I gotta say
Relight my fire
Your love is my only desire
Relight my fire
Cuz I need your love
Relight my fire
Your love is my only desire
Relight my fire
Cuz I need your love
Yeah, you gotta be strong enough to walk on through the night
There's a new day on the other side
You gotta have hope in your soul
Just keep on walking
Just keep on walking
Strong enough to walk on through the night

There's a new day on the other side
Cos I got hope in my soul
And I'll keep walking, baby
Keep on walking, baby

Ik kan het niet alleen - De Dijk
Elke morgen
Elke middag
Elke avond
Iedere nacht
Stel dat ik er wel
Maar jij er niet was
Dan was morgen
Morgen waarschijnlijk weer zo'n dag
O ik kan 't niet
Ik kan 't niet ik kan 't niet
k-k-kan 't niet
Ik kan het niet alleen
Natte ramen
Kalen muren
Lege flessen
Lege flessen op de gang
Lange tanden
Late uren
Weinig zon
Weinig zon en veel behang
En ik kan 't niet
Ik kan 't niet ik kan er niet omheen
k-k-kan 't niet
Ik kan het niet alleen
O ik kan 't niet
Ik kan 't niet ik kan ’t niet
Ik heb 't geprobeerd
Gedaan wat ik kan
Maar alles gaat verkeerd
Ik ben ook maar een man
En ik kan het niet alleen
Elke morgen
's Middags
's Avonds

Maar vooral 's nachts
Stel dat ik er wel
Maar jij er niet was
Dan was morgen
Morgen waarschijnlijk weer zo'n dag
En ik kan het niet
Ik kan 't niet ik kan er niet omheen
k-k-kan 't niet
Ik kan het niet alleen
En ik kan 't niet
Ik kan 't niet
Ik kan het niet alleen
Ik heb 't geprobeerd
Gedaan wat ik kan
Maar alles gaat verkeerd
Ik ben ook maar een man
En ik kan het niet alleen
Ad lib…

Jamiroquai & Anastacia - Bad girls
Badabada 4x
Bad girls, talking about the sad girls
You know the sad girls, talking about the bad, bad girls, yeah
See them out on the street at night, walkin?
Picking up on all kinds of strangers,If the price is right
you can score, If you're pocket's nice,
(2) but you want a good time
You ask yourself, who they are?
Like everybody else, they come from near and far. STOP
I think I need a Bad Girl
Look over here, cause I will be your Bad Girl (of zoiets)
Badabada 4x
Bad girls, talking about the sad girls
You know the sad girls, talking about the bad, bad girls, yeah
Friday night and the strip is hot
Suns gone down and they’re about to trot, they’ll try it
Spirits high and they look hot
Do you wanna get down
Now don’t you ask yourself, who they are?
Like everybody else, they wanna be a star
Badabada 4x
Bad girls, bad girls
Talking about the sad girls
Sad girls, sad girls
Talking about the bad girls, yeah

De Waarheid - Marco Borsato
Ik denk aan wat je voelt
Ik denk aan hoe je lacht
Ik denk aan al die liefde die jij me hebt gegeven
En wat jij verwacht
Aan wat je van me denkt
En hoe je voor me leeft
Ik ontwijk je ogen
Als ze mij willen doorgronden
Telkens als ze naar me kijken
Zorg ik dat ik ze net mis
Als je voor me staat
Vlucht ik steeds weer in je armen
Zodat ik niet kan verraden
Wat de waarheid is
Elke dag vertel je mij
Hoe veel je van me houdt
Hoe fijn je leeft in zekerheid
Hoe jij op mij vertrouwt
Hoe vertel je iemand
Dat de aarde niet meer rond is
Dat de vogels niet meer vliegen
En de zon niet langer schijnt
Hoe vertel ik jou
Dat het leven dat je leefde
Dat de liefde die je voelde
Binnenkort verdwijnt
Je raakt me kwijt, Je raakt me kwijt
`T is de waarheid
Hoe vertel ik iemand
Dat de aarde niet meer rond is
Dat de vogels niet meer vliegen
En de zon niet langer schijnt
Hoe vertel ik jou
Dat het leven dat je leefde

En de liefde die je voelde
Binnenkort verdwijnt
Je raakt me kwijt
De waarheid

Donna Summer - Last Dance
Last dance
Last chance, for love
Yes, it's my last chance, for romance, tonight
I need you, by me,
Beside me, to guide me,
To hold me, to scold me,
'Cause when I'm bad
I'm so' so bad
So let's dance, the last dance
Let's dance, the last dance
Let's dance, this last dance tonight
Last dance, last chance for love
Yes it's my last chance
For romance tonight
Oh, I need you, by me,
Beside me, to guide,
To hold me, to scold me,
'Cause when I'm bad
I'm so, so bad
So let's dance, the last dance
Let's dance, the last dance
Let's dance, this last dance tonight
Yeah, will you be my Mr. Right?
Can you fill my appetite
I can't be sure that you're the one for me
But all that I ask is that you dance with me
Dance with me, Dance with me, yeah
Oh I need you, by me,
Beside me, to guide me,
To hold me, to scold me,
'Cause when I'm bad
I'm so, so bad

So let's dance, this last dance
Let's dance, this last dance
Let's dance' this last dance tonight
Oh I need you, by me,
Beside me, to guide me,
To hold me, to scold me,
'Cause when I'm bad
I'm so, so horny
So, come on baby, dance that dance
Come on baby, dance that dance
Come on baby, let's dance tonight

Elvis Presley - Suspicious Minds
We're caught in a trap
I can't walk out
Because I love you too much baby
Why can't you see
What you're doing to me
When you don't believe a word I say?
We can't go on together
With suspicious minds (suspicious minds)
And we can't build our dreams
On suspicious minds
So, if an old friend I know
Stops by to say hello
Would I still see suspicion in your eyes?
Here we go again
Asking where I've been
You can't see these tears are real
I'm crying (Yes I'm crying)
We can't go on together
With suspicious minds (suspicious minds)
And be can't build our dreams
On suspicious minds
Oh let our love survive
Or dry the tears from your eyes
Let's don't let a good thing die
When honey, you know
I've never lied to you
Mmm yeah, yeah
We're caught in a trap
I can't walk out
Because I love you too much baby

Why can't you see
What you're doing to me
When you don't believe a word I say?
Don't you know I'm caught in a trap
I can't walk out
Because I love you too much baby
Don't you know I'm caught in a trap
I can't walk out
Because I love you too much baby
Don't you know I'm caught in a trap
I can't walk out
Because I love you too much baby
Don't you know I'm caught in a trap
I can't walk out
Because I love you too much baby
Don't you know I'm caught in a trap
I can't walk out
Because I love you too much baby
Don't you know I'm caught in a trap
I can't walk out
Because I love you too much baby
Don't you know I'm caught in a trap

Earth, Wind & Fire - September
Do you remember the 21st night of september?
Love was changing the minds of pretenders
While chasing the clouds away
Our hearts were ringing
In the key that our souls were singing.
As we danced in the night,
Remember how the stars stole the night away
Ba de ya - say do you remember
Ba de ya - dancing in september
Ba de ya - never was a cloudy day
badadambadadam….
My thoughts are with you
Holding hands with your heart to see you
Only blue talk and love,
Remember how we knew love was here to stay
Now december found the love that we shared in september.
Only blue talk and love,
Remember the true love we share today
Ba de ya - say do you remember
Ba de ya - dancing in september
Ba de ya - never was a cloudy day
badadambadadam….
Ba de ya - say do you remember
Ba de ya - dancing in september
Ba de ya - golden dreams were shiny days

Blues Brothers - Think (feat. Aretha Franklin)
Think (think) think (think) think (think) think (think)
You think (think) think (think) think about it
You better think (think) think about what you're trying to do to me
Yeah, think (think, think), let your mind go, let yourself be free
Let's go back, let's go back, let's go way on back when
I didn't even know you, you couldn't have been too much more than ten
I ain't no psychiatrist, I ain't no doctor with a degree
It don't take too much high IQ's to see what you're doing to me
You better think (think) think about what you're trying to do to me
Yeah, think (think, think), let your mind go, let yourself be free
Oh freedom (freedom), freedom (freedom), freedom, yeah freedom
Freedom (freedom), freedom (freedom), freedom, oh freedom
Hey, think about it
You, think about it
There ain't nothing you could ask I could answer you but I won't (I won't)
I was gonna change, but I'm not, to keep doing things I don't
Hey think about what you're trying to do to me
Baby, think, let your mind go, let yourself be free
People walking around everyday, playing games that they can score
Trying to make other people lose their minds, be careful you don't lose yours
Yeah think (think) think about what you're trying to do to me
Yeah, yeah, yeah, yeah (think, think), let your mind go, let yourself be free
You need me (need me) and I need you (don't you know)
Without eachother there ain't nothing people can do
Yeah yeah, think about me (what you're trying to do to me)
'Till the fall of the night, think about it right now
Oh freedom (freedom), freedom (freedom), freedom, yeah freedom
Freedom (freedom), freedom (freedom), freedom, freedom
Hey, you, think about it
There ain't nothing you could ask I could answer you but I won't (I won't)

I was gonna change, but I'm not, if you keep doing things I don't
Yeah (think) think about what you're trying to do to me
Baby, think (think, think), let your mind go, let yourself be free
You need me (need me) and I need you (don't you know)
Without eachother there ain't nothing people can do
Yeah yeah, think about me (what you're trying to do to me)
'Till the fall of the night, think about it baby
(Think about - ah me, think about - ah me, think about - ah me, think about it)
(Think about - ah me, think about - ah me, think about - ah me, think about it)
(Think about - ah me, think about - ah me, think about - ah me, think about it)
(Think about - ah me, think about - ah me, think about - ah me, think about it)
You had better stop and think before you think
Think!

Tina Turner - Proud Mary
Why' know, every now and then
I think you might like to hear something from us
Nice and easy
But there's just one thing
You see we never ever do nothing
Nice and easy
We always do it nice and rough
So we're gonna take the beginning of this song
And do it easy
Then we're gonna do the finish rough
This is the way we do "Proud Mary"
And we're rolling, rolling, rolling on the river
Listen to the story
I left a good job in the city
Working for the man every night and day
And I never lost one minute of sleeping
Worrying 'bout the way things might have been
Big wheel keep on turning
Proud mary keep on burning
And we're rolling, rolling
Rolling on the river
Cleaned a lot of plates in Memphis
Pumped a lot of tane down in New Orleans
But I never saw the good side of the city
Till I hitched a ride on a riverboat queen
Big wheel keep on turning
Proud mary keep on burning
And we're rolling, rolling
Rolling on the river
If you come down to the river
I bet you gonna find some people who live
You don't have to worry if you got no money
People on the river are happy to give

The Wiz - Brand new day!
Everybody look around, cause there's a reason to rejoice you see
Everybody come out, and let's commence to singing joyfully
Everybody look up, and feel the hope that we've been waiting for
Everybody's glad, because our silent fear and dread is gone
Freedom, you see, has got our hearts singing so joyfully
Just look about
You owe it to yourself to check it out
Can't you feel a brand new day? 4x
Everybody be glad, because the sun is shining just for us
Everybody wake up, into the morning into happiness
Hello world, it's like a different way of living now
And thank you world, we always knew that we'd be free somehow
In harmony, and show the world that we've got liberty
It's such a change, for us to live so independently
Freedom, you see, has got our hearts singing so joyfully
Just look about, you owe it to yourself to check it out
Can't you feel a brand new day? LET OP 2x!!!
Everybody be glad, because the sun is shining just for us
Everybody wake up, into the morning into happiness
Hello world, it's like a different way of living now
And thank you world, we always knew that we'd be free somehow
In harmony, and show the world that we've got liberty
It's such a change, for us to live so independently
Freedom, you see, has got our hearts singing so joyfully
Just look about, you owe it to yourself to check it out
Can't you feel a brand new day? 4x

Guus Meeuwis - 't dondert en bliksemt
laalaaaaa lalalalalala, laalaaaaa lalalalalala, laalaaaaa lalalala lalaaaaa, lalalalalalaaaaaa
Het dondert en het bliksemt en het regent meters bier,
Het wordt dus pompen of verzuipen da's de enige manier.
Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug,
Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug.
Behoed je voor het ergste, wees zeer goed voorbereid
Hou het hoofd maar boven water
In dees turbulente tijd.
Straks gaat het gebeuren het is eens en dan nooit meer,
De hemel breekt pas open en dan gaat het hier tekeer.
't dondert en 't bliksemt en 't regent meters bier,
Het wordt dus pompen of verzuipen da's de enige manier.
Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug,
Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug.
laalaaaaa lalalalalala, laalaaaaa lalalalalala, laalaaaaa lalalalalalaaaaaa, lalalalalalaaaaaa
Laat de tijd zijn werk doen, 't leven gaat zoals het gaat
Maar zorg dat je er bij bent, dat je weet dat je bestaat.
Laat de vreugdevuren branden, doe het onrecht in de ban
Geniet met volle teugen, pluk de dag zoveel je kan.
't dondert en 't bliksemt en 't regent meters bier
Het wordt dus pompen of verzuipen da's de enige manier.
Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug,
Geniet met volle teugen, zulk een tijd komt nooit terug.
't dondert en 't bliksemt en 't regent meters bier
Het wordt dus pompen of verzuipen da's de enige manier.
Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug,
Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug.
Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug,
Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug.
laalaaaaa lalalalalala, laalaaaaa lalalalalala, laalaaaaa lalalalalalaaaaaa, lalalalalalaaaaaaa
laalaaaaa lalalalalala, laalaaaaa lalalalalala, laalaaaaa lalalalalalaaaaaa. lalalalalalaaaaaaa
laalaaaaa lalalalalalalalalala, laalaaaaa lalalalalala, laalaaaaa lalalalalalaaaaa, lalalalalalaaaaaa

Jan Smit - Als de morgen is gekomen
Ik lig gebroken in mijn bed
Heb net de douche weer uitgezet
Ik wilde wel maar het ging niet echt
M'n kater won weer het gevecht, heb weer verloren van de fles
en Bovendien..
wil niemand mij zo zien
Stond wat te praten in 't café
Een aantal vrienden met me mee
Ik zag je niet maar jij kwam aan
En ging meteen dicht bij me staan
Je gooide alle remmen los
Leuke tijd, maar nu ben ik het kwijt
Als de morgen is gekomen
En alles wat 'k heb mee gemaakt al lang verleden is
Als de morgen is gekomen
Verlaat je mijn verleden en ben jij degene die ik mis
Ik was zo blij dat jij der was
Alleen je vulde steeds m'n glas
De lampen aan, mijn lichtje uit
Het laatste rondje tot besluit
Het was aan 't einde van de dag
Maar voor mij, was die al lang voorbij
Als de morgen is gekomen
En alles wat 'k heb mee gemaakt al lang verdwenen is
Als de morgen is gekomen
Verlaat je mijn verleden en ben jij degene die ik mis
Hoop dat me dit nooit meer gebeurt
Het is al te laat maar niet getreurd
Ik heb geleerd van wat je mij hebt aangedaan
Als de morgen is gekomen
En alles wat 'k hebt meegemaakt al lang verdwenen is
Als de morgen is gekomen
Verlaat je mijn verleden en ben jij degene die ik mis

Rob de Nijs - Jan Klaassen De Trompetter
Jan Klaassen was trompetter in het leger van de Prins
Hij marcheerde van Den Helder tot Den Briel
Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield niet van het krijgsgeweld
Maar trompetter was hij wel in hart en ziel
Het leger sloeg z'n tenten op voor Alkmaar in 't veld
En zolang geen vijand zich liet zien was iedereen een held
De kroeg werd als strategisch punt door 't hoofdkwartier bezet
De officieren brulden:"Jan, kom speel op je trompet!"
Ze werden wakker in de goot in de morgen kil en koud
Maar Jan Klaassen sliep in de armen van de dochter van de schout
Jan Klaassen was trompetter in het leger van de Prins
Hij marcheerde van Den Helder tot Den Briel
Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield niet van het krijgsgeweld
Maar trompetter was hij wel in hart en ziel
De Prins sprak op inspectie tot de majoor van de compagnie
"Ik zag hier alle stukken wel van mijn artillerie.
Ja, zelfs dat kleine in uw kraag en dat blonde in uw bed.
Maar waar zit dat stuk ongeluk van een Jan met z'n trompet
En niemand die Jan Klaassen zag die bij de stadspoort zat
En honderd liedjes speelde voor de kinderen van de stad
Jan Klaassen was trompetter in het leger van de Prins
Hij marcheerde van Den Helder tot Den Briel
Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield niet van het krijgsgeweld
Maar trompetter was hij wel in hart en ziel
Jan Klaassen zei:"Vaarwel mijn lief, ik zie je volgend jaar.
Wanneer de lente terugkomt dan zijn wij weer bij elkaar."
De winter ging, de zomer kwam, de oorlog was voorbij
Maar het leger is nooit teruggekeerd van de Mookerhei
Geen mens die van Jan Klaassen ooit iets teruggevonden heeft
Maar alle kinderen kennen hem; hij is niet dood, hij leeft!
Jan Klaassen was trompetter in het leger van de Prins
Hij marcheerde van Den Helder tot Den Briel
Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield niet van het krijgsgeweld
Maar trompetter was hij wel in hart en ziel
Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield niet van het krijgsgeweld
Maar trompetter was hij wel in hart en ziel

Boudewijn De Groot - Land Van Maas En
Waal
Onder de groene hemel, in de blauwe zon
Speelt het blikken harmonieorkest in een grote regenton
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos
De lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bosch
En we praten en we zingen en we lachen allemaal
Want daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Waal.
Ik loop gearmd met een kater voorop
daarachter twee konijnen met een trechter op hun kop
en dan de grote snoeshaan die legt een glazen ei
wanneer je 't schudt dan sneeuwt het op de Egmondse abdij.
Ik reik een meisje mijn koperen hand
Dan komen er 2 Moren met hun slepen in de hand
Dan blaast er de fanfare ter ere van de schaar
Die trouwt met de vingerhoed, ze houden van elkaar.
Onder de purperen hemel, in de bruine zon
Speelt nog steeds het harmonieorkest in een grote regenton
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos
De lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bosch
En we praten en we zingen en we lachen allemaal
Want daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Waal.
We zijn aan de koning van Spanje ontsnapt
Die had ons in zijn bed en de provisiekast betrapt
We staken alle kerken met brandewijn in brand
't Is koud vuur, dus het geeft niet
en het komt niet in de krant
Het leed is geleden, de horizon schijnt
Wanneer de doden dronken zijn en pierlala verdwijnt
Dan steken we de loftrompet en ook de dikke draak
En eten 's avonds zandgebak op het feestje bij Klaas Vaak.
Onder de gouden hemel, in de zilveren zon
Speelt altijd het harmonieorkest in een grote regenton
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos
De stoet voorgoed de bergen in van het circus Jeroen Bosch

En we praten en we zingen en we lachen allemaal
Want daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Waal.

Zangeres Zonder Naam - Mexico
Ik ben naar Mexico gekomen
Het land van liefde en van zon
t' was in de schaduw van de bomen
dat net als in dromen
een sprookje begon.
ik was daar op een groot fiësta
ik zag daar en caballero staan
we dansten samen toen een rumba
En daar bij die rumba
is alles ontstaan
Gitaarmuziek klonk door de Mexicaanse nacht
Gitaarmuziek heeft liefde voor ons meegebracht
Ik zal er altijd blijven wonen
Geef andere landen graag kado
Ja het blijft me steeds bekoren
want ik heb mijn hart verloren
in het mooie Mexico
Mexico, Mexi-iiico
oh land van al mijn dromen
Met de gitaarmuziek bracht je de romantiek
voor hem en mij
Mexico, Mexi-iiiico
ik blijf er altijd wonen
je bent me alles waard
een paradijs op aard
ja dat ben jij
Gitaarmuziek klonk door de Mexicaanse nacht
Gitaarmuziek heeft liefde voor ons meegebracht
Ik zal er altijd blijven wonen
Geef andere landen graag kado
Ja het blijft me steeds bekoren
want ik heb mijn hart verloren
in het mooie Mexico
Mexico, Mexi-iiico

oh land van al mijn dromen
Met de gitaarmuziek bracht je de romantiek
voor hem en mij
Mexico, Mexi-iiiico
ik blijf er altijd wonen
je bent me alles waard
een paradijs op aard
ja dat ben jij
Mexico, Mexicoo
Mexico, Mexicoooooo
OLÉ

Gloria Gaynor - I Will Survive
First I was afraid, I was petrified
Kept thinkin' I could never live without you by my side
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong,
and I grew strong, I learned how to get along.
And so you're back from outerspace,
I just walked in to find you here with that sad look upon your face
I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key
If I had known for just one second you'd be back to bother me.
Go on now go, fly out the door.
Just turn around now, cause you're not welcome anymore.
Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye?
You think I crumble? Did I'd lay down and die?
Oh no not I! I will survive!
Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive.
I've got all my life to live,
And I've got all my love to give,
I'll survive, I will survive!
Hey hey..
It took all the strength I had not to fall apart,
Kept tryin' hard to mend the pieces of my broken heart.
And I spent oh so many nights just feelin' sorry for myself, I used to cry
But now I hold my head up high,
And you'll see me, somebody new;
I'm not that chained up little person still in love with you.
And So you felt like dropping in and just expect me to be free,
But now I'm saving all my lovin' for someone who's lovin' me,
Go on now go, walk out the door.
Just turn around now, cause you're not welcome anymore.
Weren't you the one who tried to break me with goodbye?
You think I crumble? Did You think I'd lay down and die?
Oh no not I! I will survive!
Oh as long as I know how to love I know I'll stay alive,
I've got all my life to live,
And I've got all my love to give,
I'll survive, I will survive!

Oh..
Go on now go, walk out the door.
Just turn around now, cause you're not welcome anymore.
Weren't you the one who tried to break me with goodbye?
You think I'd crumble? You think I'd lay down and die?
Oh no not I! I will survive!
Oh as long as I know how to love I know I'll stay alive,
I've got all my life to live,
And I've got all my love to give,
I'll survive, I will survive!
I will survive.....

Peter Maffay - Du
In Deinen Augen steht so vieles was mir sagt
Du fühlst genau so wie ich
Du bist das Mädchen das zu mir gehört
Ich lebe nur noch für Dich
Du bist alles, was ich habe auf der Welt,
Du bist alles was ich will
Du, Du allein kannst mich versteh'n
Du, Du darfst nie mehr von mir geh'n
Seit wir uns kennen ist mein Leben bunt und schön
Und es ist schön nur durch Dich
Was auch gescheh'n mag ich bleibe bei Dir
Ich laß Dich niemals im Stich
Du bist alles, was ich habe auf der Welt,
Du bist alles was ich will
Du, Du allein kannst mich versteh'n
Du, Du darfst nie mehr von mir geh'n
Du - ich will Dir etwas sagen
Was ich noch zu keinem anderen Mädchen Zu keinem anderen Mädchen gesagt habe
Ich hab' Dich lieb, ja ich hab' Dich lieb
Und ich will Dich immer lieb haben
Immer, immer nur Dich
Wo ich auch bin, was ich auch tu, ich hab' ein Ziel
Und dieses Ziel bist Du
Bist Du, bist Du
Ich kann nicht sagen was Du für mich bist
Sag daß ich Dich - Dich nie verlier
Ohne Dich leben das kann ich nicht mehr
Nichts kann mich trennen von Dir
Du bist alles, was ich habe auf der Welt
Du bist alles was ich will - yeah...
Du, Du allein kannst mich versteh'n
Du, Du darfst nie mehr von mir geh'n
Du, Du allein kannst mich versteh'n
Du - Du darfst nie mehr von mir gehn'n
Du ..............

Michel Sardou - Les Lacs Du Connemara
Terre brûlée au vent, Des landes de pierre
Autour des lacs, C'est pour les vivants
Un peu d'enfer, Le Connemara
Des nuages noirs, Qui viennent du nord
Colorent la terre, Les lacs, les rivières
C'est le décor, Du Connemara
Au printemps suivant, Le ciel Irlandais
Etait en paix, Maureen a plongé
Nue dans un lac, Du Connemara
Sean Kelly s'est dit, Je suis catholique
Maureen aussi, L'église en granit
De Limerick, Maureen a dit oui
De Tipperary, Bally-Connelly
Et de Galway, Ils sont arrivés
Dans le comté, Du Connemara
Y'avait les Connor. Les O'Conolly
Les Flaherty, Du Ring of Kerry
Et de quoi boire, Trois jours et deux nuits
Là-bas au Connemara, On sait tout le prix du silence
Là-bas au Connemara, On dit que la vie
C'est une folie, Et que la folie
Ça se danse
Terre brûlée au vent, Des landes de pierre
Autour des lacs, C'est pour les vivants
Un peu d'enfer, Le Connemara
Des nuages noirs, Qui viennent du nord
Colorent la terre, Les lacs les rivières
C'est le décor, Du Connemara
On y vit encore, Au temps des Gaëls
Et de Cromwell, Au rythme des pluies
Et du soleil, Au pas des chevaux
On y croit encore, Aux monstres des lacs
Qu'on voit nager, Certains soirs d'été
Et replonger, Pour l'éternité

On y voit encore, Des hommes d'ailleurs
Venus chercher, Le repos de l'âme
Et pour le Coeur, Un goût de meilleur
L'on y croit encore, Que le jour viendra
Il est tout près, Où les Irlandais
Feront la paix, Autour de la croix
Là-bas au Connemara, On sait tout le prix de la guerre
Là-bas au Connemara, On n'accepte pas
La paix des Gallois, Ni celle des rois d'Angleterre

De Havenzangers - Het Leven Is Goed
Het leven is goed in het Brabantse land
Het land waar m'n wieg heeft gestaan
Daar heb ik voor altijd m'n hart aan verpand
Dat land doet m'n hart sneller slaan
De bossen, de vennen, de purperen hei
'n Dorp dat past in je hand
De Peel de Kempen en de Meiereij
M'n heerlijke Brabantse land
Het leven is goed in het Brabantse land
Het land waar m'n wieg heeft gestaan
Daar heb ik voor altijd m'n hart aan verpand
Dat land doet m'n hart sneller slaan
Dat kleine café waar m'n stamtafel staat
'n Pleintje met bomen omrand
De boerenkapel speelt 'n deuntje op straat
M'n heerlijke Brabantse land
Het leven is goed in het Brabantse land
Het land waar m'n wieg heeft gestaan
Daar heb ik voor altijd m'n hart aan verpand
Dat land doet m'n hart sneller slaan
Dat land van m'n jeugd waar iedereen je kent
Geen verschil is in rang of stand
Dat land waar je rijk bent al heb je geen cent
M'n heerlijke Brabantse land
Het leven is goed in het Brabantse land
Het land waar m'n wieg heeft gestaan
Daar heb ik voor altijd m'n hart aan verpand
Dat land doet m'n hart sneller slaan
Dit land waar ons moeder ons groot heeft gebracht
M'n vriend'lijke gemoedelijke land
Dat land waar het leven nog echt wordt geleefd
M'n heerlijke eerlijke machtige prachtige
Gastvrije Brabantse land
Het leven is goed in het Brabantse land
Het land waar m'n wieg heeft gestaan
Daar heb ik voor altijd m'n hart aan verpand
Dat land doet m'n hart sneller slaan

Johnny Jordaan Medley
Ik kan ze niet vergeten, die liedjes van weleer
Ze zijn nog niet versleten, daar gaat ie nog een keer
Bij ons in de Jordaan
Zing je van hela hola hopladihee
Bij ons in de Jordaan
Zie je de jongen en meiden dansen gaan
Hadsee
Bij ons in de Jordaan
Waar de bloemen voor de ramen staan
En de Amsterdamse humor nooit verloren gaat
Zolang de lepel in de breipot staat
Geef mij maar Amsterdam
Dat is mooier dan parijs
Geef mij maar Amsterdam
Mijn Mokums paradijs
Geef mij maar Amsterdam
Met z'n Amstel en het Ij
Want in Mokum ben ik rijk en gelukkig tegelijk
Geef mij maar Amsterdam
Zo, zo, zo is de Jordaan
Kom d'r maar naartoe en kijk de mensen aan
Zo, zo, zo als je ze ziet
Ga je zingen, ga je dansen of je wil of niet
Bij de Jordanezen ja daar moet je wezen
Wil je vrolijk door het leven gaan
Zo, zo, zo is de Jordaan
En die zal nooit verloren gaan
Een pikketanissie gaat er altijd in
Een pikketanissie dat maakt je blij van zin
Ik heb geen trek in zo'n Franse Pernod
Dat witte spul dat krijg je van mij cadeau
Maar ook die Deense aquavit
Die drink ik van mijn leven niet
In plaats van Wodka of aan de gin
Een pikketanissie, een pikketanissie,
een pikketanissie dat gaat er altijd in
Daar mag je alleen maar naar kijken
Maar aankomen niet
Daar mag je alleen maar naar kijken

Maar aankomen niet
Daar mag je alleen maar naar kijken
Maar aankomen niet
Daar mag je alleen maar naar kijken
Maar aankomen niet
Ze mogen van ons zeggen wat ze willen
Maar Jordanezen zijn niet slecht
Ze beweren mensenlief het is om te gillen
Dat een Jordaner altijd vecht
Ze mogen van me zeggen wat ze willen
De Jordanezen die zijn een volk met flair
Wij hebben wel ons eigen taaltje
Maar Jordanezen zijn niet ordinair
Ik kan ze niet vergeten, die liedjes van weleer
Ze zijn nog niet versleten, daar gaat ie nog een keer
Bij ons in de Jordaan
Zing je van hela hola holadihee
Bij ons in de Jordaan
Zie je de jongen en meiden dansen gaan
Hadsee
Bij ons in de Jordaan
Waar de bloemen voor de ramen staan
En de Amsterdamse humor nooit verloren gaat
Zolang de lepel in de breipot staat

Robbie Williams - Angels
I sit and wait
Does an angel contemplate my fate
And do they know
The places where we go
When we're grey and old
'Cos I've been told
That salvation lets their wings unfold
So when I'm lying in my bed
Thoughts running through my head
And I feel that love is dead
I'm loving angels instead
And through it all she offers me protection
A lot of love and affection
Whether I'm right or wrong
And down the waterfall
Wherever it may take me
I know that life won't break me
When I come to call she won't forsake me
I'm loving angels instead
When I'm feeling weak
And my pain walks down a one way street
I look above
And I know I'll always be blessed with love
And as the feeling grows
She breathes flesh to my bones
And when love is dead
I'm loving angels instead
And through it all she offers me protection
A lot of love and affection
Whether I'm right or wrong
And down the waterfall
Wherever it may take me
I know that life won't break me
When I come to call she won't forsake me
I'm loving angels instead
And through it all she offers me protection
A lot of love and affection
Whether I'm right or wrong
And down the waterfall
Wherever it may take me

I know that life won't break me
When I come to call she won't forsake me
I'm loving angels instead

Vader Abraham - Het kleine café aan de
haven
De avondzon valt over straten en pleinen,
de gouden zon zakt in de stad.
En mensen die moe in hun huizen verdwijnen,
ze hebben de dag weer gehad.
De neonreclame die knipoogt langs ramen,
het motregent zachtjes op straat.
De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit een deur die nog wijd open staat.
Daar in dat kleine café aan de haven,
daar zijn de mensen gelijk en tevree.
Daar in dat kleine café aan de haven,
daar telt je geld of wie je bent niet meer mee.
De toog is van koper toch ligt er geen loper,
de voetbalclub hangt aan de muur.
De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox,
een pilsje dat is der niet duur.
Een mens is daar mens, rijk of arm, 't is daar warm,
geen monsieur of madam, maar W.C.
Maar 't glas is gespoeld in het helderste water,
ja, 't is daar een heel goed café
Daar in dat kleine café aan de haven,
daar zijn de mensen gelijk en tevree.
Daar in dat kleine café aan de haven,
daar telt je geld of wie je bent niet meer mee.
De wereldproblemen die zijn tussen twee glazen bier opgelost voor altijd.
Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening, of je staat in het krijt.
Maar het enige wat je aan eten kunt krijgen dat is daar een hardgekookt ei.
De mensen die zijn daar gelukkig gewoon, ja de mensen die zijn daar nog blij!
Refrein 2x
Daar in het kleine café aan de haven,
daar zijn de mensen gelijk en tevree.
Daar in dat kleine café aan de haven,
daar telt je geld of wie je bent niet meer mee.

Gerry & The Pacemakers - You'll Never Walk
Alone
When you walk
Through a storm
Hold your head, up high
And don't be afraid, of the dark
At the end of the storm
Is a golden sky
And the sweet silver song
Of a lark
Walk on, through the wind
Walk on, through the rain
Though your dreams be tossed
And blown
Walk on, walk on
With hope, in your heart
And you'll never walk alone
You'll never walk alone
Walk on, walk on
With hope in your hearts
And You'll never walk, alone
You'll never walk, alone
You´ll never walk, alone
You'll never walk, alone

Andre Hazes - Bloed, Zweet en Tranen
Je hebt het goed gedaan,
maar soms ook fout gedaan
Als ik terug kijk in de tijd
een lach met tranen,
zo voel ik mij vandaag
Geproefd van een leven
Zoveel vrienden ongekend
Met bloed, zweet en tranen
Zei ik rot hier nu maar op
Met bloed, zweet en tranen
Zei ik vrienden, dag vrienden de koek is op
'k Heb geluk gekend,
maar ook verdriet gekend
Hoe vaak stootte ik m'n kop
maar toch, ik ben tevreden met alles wat ik ben
Als je roem voorbij is,
moet je kijken wie je nog kent
Met bloed, zweet en tranen
Zei ik rot hier nu maar op
Met bloed, zweet en tranen
Zei ik vrienden, dag vrienden de koek is op
'k Heb het echt gezien,
nee, ik heb geen trek
Je blijft niet gek,
dat ik nog je straks nog mis
Ik blijf echt alleen, ja echt alleen
en geen gezeur meer aan m'n kop
Ach rot nu maar op
Met bloed, zweet en tranen
Zei ik rot hier nu maar op
Met bloed, zweet en tranen
Zei ik vrienden, dag vrienden de koek is op
Met bloed, zweet en tranen
Zei ik rot hier nu maar op
Met bloed, zweet en tranen
Zei ik vrienden, dag vrienden de koek is op

Rowwen Heze - Kwestie van geduld
't is een kwestie van geduld
rustig wachten op de dag
dat heel Holland Helmonds lult
dat heel Holland Helmonds lult
ik heb mien ganse lange leave gewacht
op d'n daag di mos koome en op de nacht
op alles wat ik woj mar wat ik noeit kreeg
't waas te deur of te vroeg of te laat vur meej
wachte op succes en op de moeijen daag
dat ik in de zon in miene zeilboet laag
riek woj ik weare beroemd en gevierd
mar tot nou toe heb ik allein mar gelierd
't is een kwestie van geduld
rustig wachten op de dag
dat heel Holland Helmonds lult
dat heel Holland Helmonds lult
zoveul tied en zoveul energie
en amper iemand di meej kent zeg nou wie
soms heb ik gedocht 't keumt dor aal dat beer
en met een vies gezicht zat ik mien glaas wir neer
of 't keumt dor 't eate ik leaf verkiert
haj ik vroeger mar door gelierd
denke denke denke ik begreep 't neet
mar ik wiet nou woar 't an leet
't is een kwestie van geduld
rustig wachten op de dag
dat heel Holland Helmonds lult
dat heel Holland Helmonds lult
want d'r keumt ennen daag dan loep ik dor Maastricht
dan zidde minse denke ik ken dat gezicht
dan loep ik over stroat en wer noa gerend
doar hedde di beroemde ik bin herkend
't is een kwestie van geduld
rustig wachten op de dag
dat heel Holland Helmonds lult
dat heel Holland Helmonds lult

't is een kwestie van geduld
rustig wachten op de dag
dat heel Holland Helmonds lult
dat heel Holland Helmonds lult
't is een kwestie van geduld
rustig wachten op de dag
dat heel Holland Helmonds lult
dat heel Holland Helmonds lult

Guus Meeuwis - Brabant
Een muts op mijn hoofd,
mijn kraag staat omhoog.
Het is hier ijskoud,
maar gelukkig wel droog.
De dagen zijn kort hier,
de nacht begint vroeg.
De mensen zijn stug,
en er is maar een kroeg.
Als ik naar mijn hotel loop,
na een donkere dag,
dan voel ik mijn huissleutel,
diep in mijn zak.
Ik loop hier alleen
in een te stille stad
ik heb eigenlijk nooit
last van heimwee gehad,
maar de mensen ze slapen,
de wereld gaat dicht,
en dan denk ik aan Brabant,
want daar brandt nog licht.
Ik mis hier de warmte
van een dorpscafé,
de aanspraak van mensen
met een zachte G.
ik mis zelfs het zeiken,
om alles om niets,
was men maar op Brabant,
zo trots als een Fries.
in het zuiden vol zon,
woon ik samen met jou,
het is daarom dat ik zo
van Brabanders houd.
Ik loop hier alleen
in een te stille stad
ik heb eigenlijk nooit
last van heimwee gehad,
maar de mensen ze slapen,

de wereld gaat dicht,
en dan denk ik aan Brabant,
want daar brandt nog licht.
De peel en de kempen,
en de Meijerij,
maar het mooiste aan Brabant,
ben jij dat ben jij
Ik loop hier alleen
in een te stille stad
ik heb eigenlijk nooit
last van heimwee gehad,
maar de mensen ze slapen,
de wereld gaat dicht,
en dan denk ik aan Brabant,
want daar brandt nog licht.
en dan denk ik aan Brabant,
want daar brandt nog licht.
en dan denk ik aan Brabant,
want daar brandt nog licht.

